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Nieuwsbrief van Manege de Ruif - Sloterweg 675 - 1066 CA  Amsterdam - tel: 020-6156667 

 

nummer 11, mei 2016 

 

In dit nummer o.a.: 

Zomerroosster pony & paardenlessen  

Afscheid René van Sloten 

Tussenstand clubkampioenschap 

Eerste divisie wedstrijd NK Ponycarrousel 

Ponykamp en Instructieweek  

Activiteitenkalender  

 

Belangrijk: 

In de zomerperiode zijn er op 

donderdag géén pony- en 

paardrijlessen.  

 

Maandag 29 augustus gaan alle 

lessen weer van start volgens 

het normale lesrooster.  

 

Colofon 

’t Stokpaardje verschijnt minimaal 4x per jaar, is gratis 

en is bedoeld voor iedereen die op welke manier dan 

ook betrokken is bij Manege De Ruif. ’t Stokpaardje 

wordt digitaal verstuurd. Wilt u ook een exemplaar? 

Schrijf je in via onze website www.manegederuif.nl.  

 

De Communicatiecommissie, 

Dennis van Welie 

Mariken Duncker 

Arjette Dijs  

 

De Jeugdredactie, 

Linde Poolman 

Manon van de Griek 

Charlotte van Nifterick 

 

“t Stokpaardje nummer 12 verschijnt juli 2016. 

Bijdragen kunt u hiervoor mailen naar: 

communicatie@manegederuif.nl 

 

De Ruif tijdens de 

Zomervakantie 2016 
Het klinkt allemaal nog erg ver weg, maar het is al 

bijna weer zover ... de zomervakantie van 2016. 

Tijdens deze vakantie is de manege open met 

aangepaste openingstijden en draait de manege met 

zogenaamde zomerrooster (aangepaste lesrooster).  

 

Om alles zo goed mogelijk voor te bereiden en te 

laten verlopen vragen wij van u een kleine 

medewerking: geef uw vakantie tijdig aan ons door en 

schrijf je in voor vervangende lessen!  

 

Hoe u dit kunt doen en alle overige informatie vindt u 

op www.manegederuif.nl/zomerlessen 

  

Manege de Ruif en haar medewerkers 

wensen u een fijne vakantie! 

  

http://www.manegederuif.nl/
mailto:communicatie@manegederuif.nl


2 

29 mei is de Lessencompetitie. 

Doen jullie mee? 

Wil jij met je lesgroep de competitie aangaan met 
andere lesgroepen en heb je zin om een creatieve, 
gezellige middag met paarden, pony’s en je 
lesgenootjes door te brengen? Dan is 
de lessencompetitie de gelegenheid! Je kunt met je 
hele lesgroep meedoen, maar ook met een paar door 
bijvoorbeeld een pas de deux, viertal of zestal te 
vormen. 
In drie categorieën worden prijzen uitgedeeld: 

1. Toneel / Modeshow 
2. Carrousel & achttal 
3. Pas de deux, viertal of zestal 

Daarnaast wordt er een prijs uitgereikt aan de meest 
originele opvoering. 
 
Binnen deze categorieën kun je dus al je creativiteit 
kwijt. Denk aan outfit, muziek, originele figuren en 
mooie uitvoering. Voor elke deelnemer is er een 
deelnemersprijs en als jouw lesgroep het hoogst 
aantal punten heeft van allemaal, wint jouw groep de 
wisselbeker!!! 
 
Er zijn wel een paar regels: 

1. Een proef duurt ongeveer 10 minuten, 
korter is toegestaan. 

2. Deelname aan de lessencompetitie kost 
€10,- voor Club de Ruif leden. Ben je geen 
lid van Club de Ruif, dan kost het €12.50. 
Als je mee doet met een eigen paard of 
pony kost het €7,50 per persoon. Hebben 
jullie al zin om mee te doen? Schrijf je dan 
snel in bij de bar. Dit kan tot uiterlijk 21 
mei. Graag bij de inschrijving al de betaling 
voldoen aan de bar. 

Tip: Neem op 29 mei al je fans mee!!! Opa’s, oma’s, 
papa’s, mama’s, vrienden en vriendinnen zijn van 
harte welkom om je aan te moedigen, foto’s te maken 
of je vast te leggen op film. 
We zijn super benieuwd naar alle creatieve plannen 
en prestaties!! 
 
De lessencompetitie wordt afgesloten met een 
gezellige barbecue. Hiervoor kun je je apart opgeven 
bij de bar, samen met je familie en vrienden. De BBQ 
kost €15,- per persoon voor Club de Ruif leden en  
€17,50 p.p. voor niet leden. 
 

 

 

 

Afscheid René van Sloten 

Na precies 7 jaar en 2 maanden neemt René op 21 

mei afscheid van Manege de Ruif.  

Het Stichting bestuur en René hebben gezamenlijk 

besloten ieder een andere koers te gaan varen. René: 

“Manege de Ruif is een mooie manege die streeft met 

haar tijd mee te gaan en ik wens jullie dan ook nog 

heel veel plezier in deze prachtige paardensport, die 

zo breed is waar je altijd blijft leren. Ik heb vele 

kinderen en volwassenen zien groeien waar ik erg van 

heb genoten, het lesgeven is een mooi vak en zeker 

met de geweldige paarden en pony's met ieder zijn 

eigen karakter, is het nooit saai. Ook niet na al meer 

dan 25 jaar in de paardenbranche te hebben 

gewerkt”. 

 

Bedankt collega's, ruiters en amazones, ouders en 

vrijwilligers voor alles wat we voor elkaar betekend 

hebben in de afgelopen 7 jaar! En bedankt voor alle 

lieve kaartjes en mailtjes die ik heb mogen ontvangen!  

 

Op zaterdagmiddag 21 mei tussen  

13:00-15:00 uur kun je – voor wie dat wil – persoonlijk 

afscheid nemen van René. 

Locatie: Manege de Ruif in de foyer 

 

Bericht van het Onderhoudsteam 
manege De Ruif 

In hun vrije tijd verzorgen de mannen van het 
onderhoud diverse klussen op de manege. Soms zijn 
het duidelijk zichtbare klussen en soms zijn het 
(kleine) reparaties. 

De nieuwe paddock is er inmiddels, de paarden 
maken er gretig gebruik van. De tweede paddock voor 
de pony’s is nog in aanbouw. Naast de stapmolen is 
er bestraat zodat je makkelijker naar de paddocks kan 
lopen. De oude longeercirkel is helemaal leeggehaald 
en opnieuw opgebouwd met drainage en met nieuw 
zand. Tijdens de NL doet dagen in maart hebben we 
samen met de extra vrijwilligers nog meer 
gedaan:  van schoonmaken, schuren en schilderen 
van de mestdeuren bij de stallen tot de ingang van de 
binnenbaan. Het ziet er allemaal weer netjes uit. 

Toch is er is werk genoeg te doen om de manege 

netjes en veilig te houden. Het onderhoudsteam is 

daarom altijd blij met extra handjes. Meld je aan als 

vrijwilliger. Heb je doordeweeks of in het weekend 

eens een keertje tijd, ben je handig en wil je graag 

komen helpen stuur dan een mailtje 

naar onderhoudsteam@manegederuif.nl 

mailto:onderhoudsteam@manegederuif.nl
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Zomervakantie 2016 Ponylessen: 

 

Alle reguliere PONY-lessen vervallen in de zes weken van 18 juli tot en met 28 augustus! In die tijd gaan 

de pony’s ook heerlijk zelf drie weken op vakantie op het weiland. 

In tegenstelling tot de reguliere ponylessen, zijn deze 6 lessen wel in te halen. Voor deze lessen moet je je wel 

inschrijven.  

Hoe schrijf je je in? 

1. stuur een mail naar info@manegederuif.nl 
2. vermeld je voor- en achternaam 
3. geef op wanneer je normaal rijdt (dag en tijdstip) 
4. geef je lesniveau op 
5. geef aan wanneer (dag en tijd) je in de zomerperiode komt lessen (zie zomerrooster op pagina 3) 

NIET inschrijven, is NIET rijden! 

De eerste 2 lessen: 

De eerste 2 lessen kun je inhalen in de periode van 1 mei tot en met 31 juli (kwartaal mei/juni/juli); het 

zomerrooster staat op pagina 3. Om iedereen de gelegenheid te bieden te rijden in de zomerperiode zijn er 

naast de lessen zoals vermeld in het zomerrooster, ook extra lessen ingeroosterd: 

Extra lessen op: 

 26 juni (ook regiofinale zitcompetitie) 

 3 juli, 10 juli & 17 juli 

 

De laatste 4 lessen: 

De laatste 4 lessen kun je inhalen in het derde kwartaal (augustus/september/oktober); het zomerrooster staat 

op pagina 3. 

Extra lessen op:  

 28 augustus,  

 4, 11 & 18 september 

In de zomerperiode van 18 juli tot en met 28 augustus zijn er op donderdag géén ponylessen. 

Maandag 29 augustus gaan alle lessen weer van start volgens het normale lesrooster.

  

mailto:info@manegederuif.nl
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Een overzicht zomerrooster PONY-lessen: inschrijven verplicht! 

PONY Zomervakantie 
week 1 

Zomervakantie 
week 2 

Zomervakantie 
week 6 

Maandag 18 juli  
18.15 u – Beginners  
 

25 juli 
18.15 u – Beginners  

22 augustus 
GEEN LES 

Dinsdag 19 juli 
18.15 u – Beginners+  
& Half gevorderd  
 

26 juli 
18.15 u – Beginners+  
& Half gevorderd 

23 augustus 
GEEN LES 

Woensdag 20 juli 
15.45 u – Half gevorderd 
16.30 u – Beginners  
17.15 u – Beginners+ 
18.00 u – Gevorderd  
 

27 juli 
15.45 u – Half gevorderd 
16.30 u – Beginners  
17.15 u – Beginners+ 
18.00 u – Gevorderd 

24 augustus 
15.45 u – Half gevorderd 
16.30 u – Beginners  
17.15 u – Beginners+ 
18.00 u – Gevorderd 

Donderdag 21 juli 
GEEN LES 
 

28 juli 
GEEN LES 

25 augustus 
GEEN LES 

Vrijdag 22 juli 
18.15 u – Beginners+ 
 

29 juli 
18.15 u – Beginners+ 

26 augustus 
GEEN LES 

Zaterdag 23 juli 
12.45 u – Gevorderd 
13.45 u – Half gevorderd 
14.30 u – Beginners+ 
15.15 u – Beginners 
16.00 u – Beginners  

30 juli 
12.45 u – Gevorderd 
13.45 u – Half gevorderd 
14.30 u – Beginners+ 
15.15 u – Beginners 
16.00 u – Beginners 

27 augustus 
12.45 u – Gevorderd 
13.45 u – Half gevorderd 
14.30 u – Beginners+ 
15.15 u – Beginners 
16.00 u – Beginners 

 

Extra mogelijkheden: 

26 juni 3, 10 & 17 juli 28 augustus 4, 11 & 18 september 

 
12.30 u – Gevorderd  
13.30 u – half gevorderd  
14.15 u – Beginners+ 
15.00 u – Beginners  
15.45 u – Beginners & 
starters 

 
12.30 u – Gevorderd  
13.30 u – half gevorderd  
14.15 u – Beginners+ 
15.00 u – Beginners  
15.45 u – Beginners & 
starters 

 
12.30 u – Gevorderd  
13.30 u – half gevorderd  
14.15 u – Beginners+ 
15.00 u – Beginners  
15.45 u – Beginners & 
starters 

 
12.30 u – Gevorderd  
13.30 u – half gevorderd  
14.15 u – Beginners+ 
15.00 u – Beginners  
15.45 u – Beginners & 
starters 
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Zomervakantie 2016 Paardenlessen: 

Ook voor de paardrijlessen is er een zomerrooster. Je staat automatisch ingeschreven voor je reguliere les 

(donderdag uitgezonderd: In de zomerperiode zijn er op donderdag géén paardrijlessen). Gaat u op 

vakantie, dan kunt u uw lessen inhalen volgens het normale systeem, binnen de gestelde kwartalen. Geef wel 

tijdig uw vakantie door zodat wij er rekening mee kunnen houden. 

Voor de klanten van de donderdagavond geldt dat ze al hun lessen in de zomervakantie een inhaalles moeten 

afspreken met kantoor.   

Extra paardenlessen op: 26 juni, 10 & 17 juli, 28 augustus, 4 & 11 september; om 10.00 jeugd en om 11 uur 

volwassenen.

Let op: lessen kunnen worden samengevoegd! Dus zorg dat uw telefoonnummer en juiste emailadres bij de 

manege bekend is.  

Paard Zomervak 
Week 1 

Zomervak 
Week 2 

Zomervak 
Week 3 

Zomervak 
Week 4 

Zomervak 
Week 5 

Zomervak 
Week 6 
 

Maandag 18 juli 25 juli 1 aug. 8 aug. 15 aug. 22 aug. 

19.00 jeugd gevorderd les les les les les les  
20.00 jeugd gev. 16+ les les les les les les 
21.00 volw. gevorderd les les ? ? ? les 
       

Dinsdag 19 juli 26 juli 2 aug 9 aug. 16 aug.  23 aug. 

19.00 jeugd les les les les les les 
20.00 volw. gevorderd les les les les les les 
21.00 volw. les les les les les les 
       

Woensdag 20 juli 27 juli 3 aug. 10 aug. 17 aug. 24 aug. 

19.15 jeugd half 
gevorderd 

les les les les les les 

20.15 volw. les les les les les les 
21.15 volw. half gev.  les les les les les les 
       

Donderdag 21 juli 28 juli 4 aug. 11 aug. 18 aug. 25 aug. 

geen lessen geen 
lessen 

geen 
lessen 

geen 
lessen 

geen 
lessen 

geen 
lessen 

geen 
lessen 

       

Vrijdag  22 juli 29 juli 5 aug. 12 aug.  19 aug. 26 aug. 

19.00 jeugd les les les les les les 
20.00 volw. half gev. les les les les les les 
21.00 volw beg+ les les ? ? ? les 
       

Zaterdag 23 juli 30 juli 6 aug. 13 aug. 20 aug. 27 aug. 

9.15 jeugd gev. 16+ les les les les les les 
10.15 jeugd half gev. les les les les les les 
11.15 volw. half gev. les les les les les les 

 

* Lessen met een vraagteken(?) zijn onder voorbehoud. Let op: lessen kunnen worden samengevoegd 

bij onvoldoende bezetting! 
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Ruiterkampen en 
Instructieweek: Schrijf je nu in!  
 
Ruiterkamp 
Ook toe aan vakantie? Manege de Ruif verzorgt al 
enige jaren een aantal ruiterkampweken, onder 
begeleiding van een gediplomeerde instructeur of 
instructrice en met hulp van vrijwilligers, voor ruiters 
en amazones in de leeftijd van 7 tot 14 jaar, van 
beginners (minimaal 6 maanden rij-ervaring) t/m 
gevorderd niveau. Het doel is het maken van  
gezellige, speelse maar ook een leerzame week, 
waarbij wij zoveel mogelijk rekening proberen te 
houden met de wensen van iedereen. Wij proberen 
ca. 2 keer per dag te rijden, en ook verschillende  
andere activiteiten zoals voltige, spelletjes, buiten 
rijden (indien mogelijk) en een verrassingsuitje buiten 
de manege zijn een vast onderdeel van het kamp. 
 
Tijden kamp: 
Van maandag t/m woensdag beginnen wij om 9.00 
uur en om 17.00 uur gaat iedereen weer naar huis.  
Donderdag beginnen wij om 9.00 uur en de  
avond/nacht blijft iedereen die dat wil slapen op de  
manege. Vrijdag eindigt het ruiterkamp om 17.00 uur. 
Wij verzorgen ook drinken en de lunch tijdens alle 
dagen en als extra op donderdagavond een diner en  
vrijdagochtend een ontbijt. 
 
Instructieweek 
Voor de fanatieke ponyruiter organiseren we nu ook 
een instructieweek voor de gevorderden. Tijdens de 
instructieweek wordt er extra aandacht besteed aan  
het theoretische en rij-technische deel van de 
ruitersport en aan de verzorging van pony’s. 
Buitenrijden en springen horen er ook bij. Je kunt de 
gehele week op de manege blijven slapen. Maximaal  
12 ruiters kunnen deelnemen. Het meenemen van  
een eigen pony is mogelijk. 
 
Tijden instructieweek: 
Aanvang om 13.00 uur op zondag en op vrijdag om  
17.00 uur gaat iedereen weer naar huis. Wie dat  
wenst kan blijven slapen bij de manege. 
 
Vrijwilligers 
Tijdens het kamp is er altijd hulp nodig van echte 
vrijwilligers, ook voor het uitje is vaak vervoer nodig et 
cetera. Wil je ons team steunen, stuur ons dan een e-
mail naar ruiterkamp@manegederuif.nl 
 
Inschrijven? 
Mail naar info@manegederuif.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Categorie Prijs Meer info 

 
18 – 22 juli 

 
 

Ruiterkamp 
Week 1 

 
VOL! 

Dagkamp, 
Ma t/m wo 
van 9.00-

17.00, 
Do 9.00 uur 
t/m vrijdag 
17.00 uur. 

25 – 29 juli 
 

Ruiterkamp 
week 2 

 

€ 280, - 
(geen Club 
de Ruif lid) 

€ 250,- 
(Club de 
Ruif lid) 

Dagkamp, 
Ma t/m wo 
van 9.00-

17.00, 
Do 9.00 uur 
t/m vrijdag 
17.00 uur. 

21 – 26 
augustus 

Instructie 
week 

 
VOL! 

Van zo 
13.30 t/m 
vr. 17.00 

uur. 
Alle dagen 

overnachten 
op locatie. 

15 – 23 
oktober 

Ruiterkamp 
herfst 

€ 280, - 
(geen Club 
de Ruif lid) 

€ 250,- 
(Club de 
Ruif lid) 

Dagkamp, 
Ma t/m wo 
van 9.00-

17.00, 
Do 9.00 uur 
t/m vrijdag 
17.00 uur. 

 

Gevraagd:

mailto:ruiterkamp@manegederuif.nl
mailto:info@manegederuif.nl
mailto:annemariken@gmail.com
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Vrijwilligers 
Een manege zoals de onze, met zo veel activiteiten, 

onderhoud, ponykampen, lessen, website en social 

media, paarden en pony’s, wedstrijden en bar-

openstellingen, kan niet bestaan zonder een groep 

van vrijwilligers en helpers. Gelukkig hebben we die 

op diverse plekken en daar hebben we als manege 

zeer veel waardering voor en willen we ze hierbij 

namens alle medewerkers, ruiters en amazones, onze 

paarden en pony’s en bestuur hartelijk voor 

bedanken!  

Maar daarom ook hierbij een oproep om deze 

vrijwilligers een handje te helpen. Want de vrijwilligers 

op Manege de Ruif kunnen het niet alleen. Of je nu 

als ruiter zelf rijdt, of je bent vader of moeder, opa of 

oma, vriend of vriendin, partner van een ruiter of je 

vindt het gewoon leuk: op verschillende vlakken zou 

het fijn zijn nog wat handjes erbij te hebben. Een 

helpende hand tijdens de wedstrijden, meedoen met 

de heren van het onderhoudsteam bij diverse klussen, 

leuke stukjes schrijven voor internet of ‘t Stokpaardje, 

helpen bij de paarden en ruiters met staldiensten of 

een gezellige bardienst draaien in de foyer.... er zijn 

allerlei leuke dingen samen met anderen te doen.  

Als je wilt helpen, één keertje of vaker, geef je op bij 

de bar, bij de wedstrijdcommissie tijdens wedstrijden, 

bij je instructeur, bij het onderhoudsteam als je ze 

tegenkomt, via de website of Facebook of – dat kan 

altijd – via info@manegederuif.nl met waarbij je zou 

willen helpen. Dat helpende handje zullen de collega 

vrijwilligers zeker erg fijn vinden! 

 

Dank alvast namens iedereen! 

 

 

Polo, t-shirt, sweater of hoodie 

van De Ruif?  

Interesse? Je kunt de kleding bestellen in de 

webshop van Boortjed, graphy & photography van 

Deborah John. De kleding is geschikt voor mannen 

en vrouwen, jongens en meisjes. Verkrijgbaar 

vanaf maat 128 tot en met L. 

  

 

 

Draag het met plezier en trots! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@manegederuif.nl
http://boortjed.com/bestelformulier.html
http://manegederuif.nl/wp-content/uploads/2015/11/cc437ca51c-polo_voor.jpg
http://manegederuif.nl/wp-content/uploads/2015/11/bce8b02841-shirt_voor.jpg
http://manegederuif.nl/wp-content/uploads/2015/11/9241982247-hoodie_voor1.jpg
http://manegederuif.nl/wp-content/uploads/2015/11/16dac95c43-Sweater_voor.jpg
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Update van de 

wedstrijdcommissie: 

De Ruiterzolder aan de Amstel sponsort de Club 
de Ruif kampioenschappen 

Veel van onze wedstrijdruiters weten het al, we 
hebben dit wedstrijdseizoen een nieuwe sponsor voor 
de verschillende kampioenschappen: de Ruiterzolder 
aan de Amstel!! De gelukkige winnaars uit elk 
kampioenschapscategorie krijgen een cadeaubon van 
de Ruiterzolder. 

Nog leuker is dat deze sponsor niet alleen iets wil 
betekenen voor onze wedstrijdruiters, maar ook 
voor alle Club de Ruif leden. In de winkel, op 
vertoon van je Club de Ruif pas*, krijgen Club de 
Ruif leden 10% korting op een artikel naar 
keuze (met uitzondering van voeding en 
supplementen, boeken, Kep Italia en aanbiedingen of 
als u betaalt met een kadobon). Dus ga een keer 
kijken naar hun uitgebreid assortiment ruiterspullen. 

De Ruiterzolder aan de Amstel 
Hogereinde Zuid 1, 1191 AG Ouderkerk aan de 
Amstel. 
Telefoon: 020-496 73 55 
Fax: 020-496 83 93 
info@deruiterzolder.nl 
Openingstijden: Di t/m Vr 12:00-18:00 en Za 10:00-
17:00 

* Als je je Club de Ruif pas nog niet hebt ontvangen, 
vraag bij de bar, waar de meest recente levering 
pasjes staat 

 
Nog 2 wedstrijden te gaan – wie wordt FNRS 
Kampioen 2016? 

Op zondag 22 mei en zondag 5 juni hebben wij onze 
laatste twee F-proef middagen. Op 5 juni wordt 
duidelijk wie er dit jaar Club de Ruif FNRS pony 
kampioen en wie Club de Ruif FNRS paard kampioen 
zijn geworden. De wedstrijd op 22 mei is al vol, maar 
er is nog plek bij de wedstrijd op 5 juni voor ruiters die 
de F1 t/m F3 willen rijden. Zit je al in een beginners+ 
les of hoger en heb je nog nooit een wedstrijd 
gereden, check even met je instructrice of je al daar 
aan toe bent. Als je je in wilt schrijven, stuur zsm een 
mail aan wedstrijden@manegederuif.nl. 

De tussenstand bij de FNRS kampioenschappen 
onder de ruiters die minstens vier F-proef wedstrijden 
hebben gereden dit wedstrijdseizoen is: 

 
 
 

 
Pony’s  

1 Nikki de Vries 
2 Noah Mitrasing 
3 Senna Mitrasing 
3 Sam Boham 
5     Lisanne Scholtens 

 
Paarden 

1 Lisa-Jane Derksen 
2 Malu van Soelen 
3 Daphne Lamberts 
4 Diana John 
5 Lisenka Stringer 

Er zijn ruiters die al drie keer mee hebben gedaan en 
goed gescoord hebben, dus door mee te doen op 22 
mei of op 5 juni, maken ze ook nog steeds kans om 
kampioen te worden. Dit betreft de volgende ruiters: 
Anna Endhoven, Claartje Ruijter, Kim Vogt, Luna 
Jurgens, Manon van de Griek & Mariken Duncker.  

 
En wie wordt Club de Ruif Kampioen der 
Kampioenen 2016? 

Alle kampioenen en de nummers 2 uit elk categorie 
(pas de deux, zit & FNRS) krijgen een uitnodiging 
voor de Dag der Kampioenen, die op zondag 19 juni 
plaatsvindt. Op de Dag der Kampioenen gaan onze 
kampioenen tegen elkaar strijden en wordt het 
duidelijk wie onze Kampioen der Kampioenen 2016 
wordt. We nodigen iedereen uit om vanaf 13:30 te 
komen kijken naar een spannende wedstrijd en 
gezellige afsluiting van het wedstrijdseizoen. 

De gelukkige kampioen krijgt, naast een cadeaubon 
van onze sponsor, ook nog een mooi wedstrijdsjabrak 
van de Ruiterzolder! Onze sponsor zal die dag 
aanwezig zijn op de Ruif met een kraampje. Mis het 
niet! 

 
En wordt Manege de Ruif Best Zittend Manege van 
Noord Holland 2016? 

Op 26 juni gaan we met de 12 leden van het Club de 
Ruif zit-team naar Manege Beukers in Oudkarspel. 
Daar wordt de Regiofinale van de Zitcompetitie 
gehouden. Kom ons aanmoedigen!!! 

Door middel van twee selectie wedstrijden in april, 
hebben we het zit-team geselecteerd. Ook super leuk 
is dat dit jaar een aantal ruiters hebben meegedaan, 
die nog te jong of te onervaren waren om kans te 
maken om dit jaar mee te gaan naar de Regiofinale, 
maar ze hebben heel goed gereden ter voorbereiding 
voor de toekomst. Dit waren onze Categorie 0 ruiters: 
1

ste
 Noa Kiekebosch, 2

e
 Annelot Boekhoff – 

gefeliciteerd meiden! 

 
 
 
 

mailto:info@deruiterzolder.nl
mailto:wedstrijden@manegederuif.nl
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Het Manege de Ruif Zit-team 2016: 
 
Categorie 1 (10 t/m 12j in bezit van F4 diploma)  
 

1 Amber van der Woude 
2 Sam Boham  
3 Carmen Slinger 

 
Categorie 3 (13 t/m 17j in bezit van F8 diploma) 
 

1 Sophie Pickkers 
2 Amy Wanders 

3 Nina Zwagerman 

Categorie 2 (13 t/m 17j nog geen F8 diploma) 
  

1 Nikki de Vries     
2 Zoë Sedney     
3 Dani de Bood    

   

Categorie 4 (vanaf 18j) 

1 Anna Wanders 

2 Deborah John 

3 Gijsbert Siertsema 

 

Sponsor der Kampioenen en Club de Ruif-leden 

 

 

 

 

Pinksterweekend – Instructie 

weekend  

Acrobatische toeren uithalen om te ontspannen. Ooit 

gedaan? Ook met Pinksteren? 

Wij wel, met een mix van jonge en oudere ruiters, 

zowel in leeftijd als in ervaring. En Pinksteren of geen 

Pinksteren, we doen het allemaal graag nog eens 

over. 

Rebecca, LaToya, Sabrina en Judith hebben met het 

instructieweekend een boeiend en uitermate leerzaam 

programma gepresenteerd. Een samenhangend 

programma bovendien, waar voor paard en ruiter de 

hamvraag luidt: ben jij wel in balans? 

Nou, we kunnen kort zijn: nee, dus. Maakt niet uit, ook 

dat is de strekking, want daar kan aan gewerkt 

worden. En moet aan gewerkt worden, want het 

belang van balans is, zoals Lucy het treffend 

samenvat: “Voor ruiters een stap naar beter rijden en 

voor de paarden van de manege een prettiger leven.” 

Het thema van het weekend was rechte paarden en 

scheve ruiters en andersom. De inleiding was een 

theorieles van Rebecca, een heldere uiteenzetting 

over de holle en bolle kant van paarden, hoe erg het 

is als een paard scheef is en wat je er als ruiter aan 

kunt doen om scheefgaan te voorkomen of om het te 

herstellen. Lucy: “Heel verhelderend omdat het voor 

mij duidelijk maakt waarom Roos op de rechterhand 

zo moeilijk rustig op de hoefslag kan blijven lopen.” 

Na de theorieles volgt een praktijkles, waarbij we 

vooral op onze houding moeten letten en wat je 

houding voor invloed heeft op het paard. Lucy: “Ik 

merk dat ik door mijn kuit zachtjes tegen zijn holle 

kant te drukken en mijn andere kuit van zijn bolle kant 

‘af te houden’ Scadox rechter kan laten lopen, 

waardoor hij zo nu en dan ook heel mooi nageeft. En 

dat is me bij Scadox nog nooit gelukt.” 

De lunch is een waar pronkstukje, waar menig 

restaurant een puntje aan kan zuigen. Onvermoede 

talenten daar in die kantine van De Ruif. Culinair en 

creatief.  
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Na de lunch geeft Sabrina een workshop 

paardencoaching, met Goldy en Pepijn als charmante 

assistenten. Twee oefeningen die beide draaien om 

het overbrengen van energie, waarbij eerst het paard 

stil moet blijven staan als de ruiter er een rondje 

omheen loopt om daarna de rollen om te draaien. In 

beide gevallen is het zaak om duidelijk aan het paard 

over te brengen wat jij van hem vraagt. Dat vereist 

concentratie, overtuiging, rust en duidelijkheid. En dat 

is nog best lastig. Lucy is op enig moment wat te 

enthousiast en weet zich gecorrigeerd door Goldy met 

een prachtige bok. Maar zij krijgt hem tenminste ‘aan 

de praat’, wat ons niet allemaal even goed lukt. Het is 

grappig, maar ook confronterend. Hoe dan ook het 

doet wat met je. Met een eindeloos geduld en een 

grote mate van rust en aandacht voor je handelen 

weet Sabrina ons allemaal te raken. Heel bijzonder. 

LaToya sluit de dag af met een praktijkles met 

cavaletti’s. Het gaat wederom om balans en om 

gericht rijden. Geholpen door het kunstige patroon 

waarin de cavaletti’s zijn gelegd, wordt ook hier weer 

duidelijk dat goed paardrijden geen kattenpis is. Met 

duidelijke aanwijzingen en de herkenbare vraag-en-

antwoord-stijl van LaToya krijg je uitgebreid de kans 

om al het geleerde van die dag in praktijk te brengen. 

En al gaat het misschien nog niet allemaal goed, het 

voelt wel zo. Wat is dit leuk!  

En het gaat de volgende dag gewoon door. Rebecca 

opent met een Ruiter Fit programma. Ruiter Fit? 

Jawel, geen vraag, maar een opdracht en terecht. 

Eén van de oefeningen bestond uit, zoals Renate het 

omschrijft: “... het op of over elkaar heen staan, 

hangen en vliegen.” Vooral het op elkaar staan – echt 

waar! – laat jou voelen wat het paard voelt als je je 

ontspant en als je dat juist niet doet. Barbara: “Als de 

ander haar spieren spant, dan voelt dat vervelend. 

Drukkend. De ontspanning erna voelt echt 

bevrijdend”. De oefening laat ons letterlijk voelen dat 

die ontspanning en balans in je rijden zo belangrijk 

voor het dier is. 

Maar ook de oefeningen met een bal laten je voelen 

waar jij zelf scheef gaat, hoe het voelt om balans te 

hebben en welke spieren je er voor nodig hebt. Dat 

weten we waarschijnlijk allemaal morgen nog beter: je 

billen-, buik- en beenspieren.  

Het is niet alleen leerzaam dat Ruiter Fit, het is 

bovenal dikke pret. De lol wordt nog groter als we 

erna zonder teugel en zonder beugels – nog net niet 

achterstevoren – allerlei acrobatische – en 

lenigheidsoefeningen op ons paard mogen doen. Het 

blijkt eigenlijk best makkelijk te gaan. We zwaaien met 

de armen en ook met onze benen. We trekken onze 

knieën helemaal op tot de zadelboog en buigen naar 

voren, strekken ons uit tot de oren van ons paard. 

Maar dan in draf. Pffff! We strekken, we zwaaien, we 

hopsen en we klotsen en weten weer: het is allemaal 

een kwestie van balans. Van wat? Van balans. Oh ja, 

en van je buikspieren. 

Dan volgt weer zo’n droom van een lunch, zo 

feestelijk en hartelijk! Zo fijn ook na alle gedane 

arbeid. En broodnodig, want we gaan door naar het 

laatste hippische onderdeel: springen. 

Zoals Samantha het enthousiast verwoordt: “Ook heb 

ik leren springen en daar ben ik super enthousiast 

over! Ik had het namelijk niet eerder gedaan, maar het 

ging super. Vooral omdat het paard waar ik op zat al 

28 jaar is, vond ik het nogal eng. Maar hij rende er op 

af alsof hij als een klein kind in een snoepwinkel was.” 

Ook dit onderdeel, het is echt een ijzersterk thema, 

laat zien dat je je moet concentreren, richten, balans 

moet zoeken en moet overtuigen.  

Onder het genot van een drankje laten we de balans 

varen en lachen en praten we na. En gelukkig is het 

nog niet over, want de teugel- en beugelloze les is 
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gefilmd (oh help!) en die gaan we binnenkort samen 

nog eens bekijken en bespreken.  

Rebecca, Sabrina, LaToya en Judith, hartelijk dank 

voor een, om met Samantha te spreken ‘ge-wel-dig’, 

Pinksterweekend. We hebben met heel veel plezier 

en lol bijzonder veel geleerd.  

Dank ook aan Pepijn, Goldy, Djeida, Rocky, Scadox, 

Mack, Wise Guy en Olivier, de snoeten! 

Samantha, Renate, Lucie, Carita, 

Barbara en Annemiek 

Renate: “Oef, au, mijn arme spieren. Ik durf nog niet 

aan morgen te denken, kom ik wel of niet mijn bed 

uit?” 

 

 

Eerste Divisie wedstrijd NK 

carrouselrijden 

De ponycarrousel de Ruif ging op zondag 17 april 
2016 om 11.30 verzamelen op manege Schoteroog in 
Haarlem voor het Nederlands Kampioenschap 
carrousel rijden, waar ze maanden voor hebben 
getraind. Het Nederlands kampioenschap carrousel 
rijden is niet zomaar een gebeurtenis, het is één van 
de belangrijkste dagen van het jaar voor de veertien 
meiden en de commandante van de ponycarrousel de 
Ruif. Het is de dag waarop je als team je zelf kan 
bewijzen en kan laten zien waar je voor getraind hebt. 
 

Deze spannende dag begon in Nieuw-Sloten op 
manege de Ruif om 10.00, hier werden de laatste 
dingen voorbereid. Even later om 11.00 arriveerde de 
veewagen en konden de pony’s geladen worden. 
Zoals eerder gezegd verzamelden de ruiters om 11.30 
op manege Schoteroog in Haarlem, de ruiters hadden 
allemaal een groom bij zich waardoor het een drukke 
gezellige boel werd. Alle ruiters moesten de wedstrijd 
tenues aandoen en hun haren in de haarnetjes 
stoppen.  
 

Om 12.30 arriveerden de pony’s op het laadterrein 
van de manege. Alle grooms stonden klaar om de 
pony’s op te vangen, ondertussen gingen de ruiters 
samen met Mariken, de commandante, naar de 
wedstrijdbak om het daar te observeren. Op het 
moment dat dit klaar was gingen de ruiters en de 
commandante naar de lieftallige pony’s. De grooms 
en ouders waren al druk bezig met poetsen en het 
uitdelen van spullen, waardoor alles soepel verliep. 
Rond 13.30 werden de pony’s opgezadeld en werd er 
een laatste check uitgevoerd.  
 

Om 14.05 mochten de ruiters opstappen in de 
opstapbak. Er waren veel fans, wat de pony’s wel wat 
spannend vonden. Na het opstijgen gingen de ruiters 
te paard naar het losrijterrein waar de proef nog een 
keer werd geoefend. Het moment van de waarheid 
was dan toch eindelijk daar! Het was 14.50 en de 
ruiters konden beginnen met hun proef. De proef 
verliep goed, maar niet vlekkeloos. Daarna gingen de 
ruiters te paard naar de uitstapbak en stapten 
iedereen vrolijk van zijn pony af. Weer terug op het 
laadterrein werden de pony’s afgezadeld, verzorgd en 
weer ingeladen. En gingen ze weer terug naar stal. 
Voor de ruiters was deze dag nog niet voorbij. Zij 
moesten nog wachten op de prijsuitreiking.  
 

Voordat de prijsuitreiking begon, was er een vrolijke 
band die voor een leuke sfeer zorgde. De uitslag 
bracht het volgende: de ponycarrousel was vijfde 
geworden van de zeven sterke teams! Iedere 
(reserve) ruiter en commandante kreeg een medaille!  
 

Na afloop werden de (reserve) ruiters weer op de 
manege de Ruif verwacht, om alles weer netjes achter 
te laten. Het was een prachtige dag voor iedereen! 
Een dag om nooit meer te vergeten! 
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Namens Ponycarrousel de Ruif wil ik speciaal Wil 
bedanken! Wil heeft namelijk voor ons de plastrons en 
cumberband in elkaar gezet. Dankzij haar inzet zagen 
wij er op 17 april zo mooi uit!  

 

 

 

 

Buitenrit naar het Amsterdamse 

bos 

Op 8 mei was er een gezellige buitenrit met de pony’s 

en paarden van Manege de Ruif naar het 

Amsterdamse bos. Het was een warme, leuke en 

gezellige rit.  
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Activiteitenkalender 
Datum & Tijd Activiteit Voor info: 

21 mei 

13.00-15.00 uur 
Afscheid René van Sloten info@manegederuif.nl 

22 mei 

9.00 – 10.00 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 

Vervangende lessen 

Ponycarrousel 
Zitles pony voor de selectie regiofinale 
Zitles paard voor de selectie regiofinale 

info@manegederuif.nl 

22 mei, vanaf 13.00 FNRS wedstrijd wedstrijden@manegederuif.nl 

29 mei Lessencompetitie & BBQ info@manegederuif.nl 

5 juni 

9.00 – 10.00 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 

Vervangende lessen 

Ponycarrousel 
Zitles pony voor de selectie regiofinale 
Zitles paard voor de selectie regiofinale 

info@manegederuif.nl 

5 juni, vanaf 13.00 FNRS wedstrijd wedstrijden@manegederuif.nl 

19 juni 

9.00 – 10.00 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 

Vervangende lessen 

Ponycarrousel 
Zitles pony voor de selectie regiofinale 
Zitles paard voor de selectie regiofinale 

info@manegederuif.nl 

19 juni, vanaf 13.00 Dag der Kampioenen wedstrijden@manegederuif.nl 

26 juni Regiofinale Zitcompetitie Manege Beukers, Oudkarspel 

26 juni 
Vervangende lessen 

Zie zomerrooster 
info@manegederuif.nl 

3 juli 
Vervangende lessen 

Zie zomerrooster 
info@manegederuif.nl 

10 juli 
Vervangende lessen 

Zie zomerrooster 
info@manegederuif.nl 

17 juli 
Vervangende lessen 

Zie zomerrooster 
info@manegederuif.nl 

18 juli – 22 juli Ruiterkamp week 1 info@manegederuif.nl 

25 juli – 29 juli Ruiterkamp week 2 info@manegederuif.nl 

30 juli – 21 augustus Pony’s naar het land  

21 augustus –  

26 augustus 
Instructie week voor gevorderden info@manegederuif.nl 

28 augustus 
Vervangende lessen 

Zie zomerrooster 
info@manegederuif.nl 

29 augustus Lessen weer volgens reguliere rooster! info@manegederuif.nl 

4 september  Kwartfinale Zitcompetitie 
Meers Paarden Centrum, Nieuw 
Vennep & Manege de Groote 
Wielen, Rosmalen 

4 september 
Vervangende lessen 

Zie zomerrooster 
info@manegederuif.nl 

10 september  Halve Finale & Finale Zitcompetitie KNHS Centrum Ermelo 

10 september 
Vervangende lessen 

Zie zomerrooster 
info@manegederuif.nl 

18 september  
Vervangende lessen 

Zie zomerrooster 
info@manegederuif.nl 

 

 


